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Van de Voorzitter 
 
HELLAS 85 JAAR-receptie/feestje 
Wat een mooi feestje voor oud en jong afgelopen zaterdag. Vele generaties Hellenen waren ver-
tegenwoordigd en hebben er met z’n allen iets gezelligs van gemaakt. Startend met de receptie, het 
Hellas kinderkoor, mooie woorden van het NHV Zuid Holland, een toegift van Willem Bernhard… en 
voor iedereen een mooi boek(je) als herinnering aan ‘Hellas: 85 jaar jong’. Oude verhalen zijn weer 
opgehaald, nieuwe zijn toegevoegd en duidelijk is dat we nog niet lang niet klaar zijn als clubbie aan 
de Laan van Poot, we zijn gewoon klaar voor de volgende 85 jaar! 
 
Ik wil graag iedereen bedanken die aan dit feestje heeft meegewerkt: 
Anja, Angèle, Angelique, Manon, Jacqueline, Dorothy en Arnold, Lisette, Karin en Dirk, Jette, Mark 
Barendse, Leander, Jet, Talisa, Lisanne, Kirsten, Sanne, Denise, Suus Barendse, Suus en Marlies 
Barendrecht, Brandon, Dina en Maurice, D-groep, Maarten Visser, Edouard, Jill, René en Caroline en 
natuurlijk Wil. 
 
De boekjes worden bij de training aan de kinderen uitgereikt (als zij hem nog niet hebben opgehaald 
afgelopen zaterdag). Per huishouden zal er 1 boekje beschikbaar worden gesteld. Mocht u er meer 
willen, dan kunt u boekjes a € 10 per stuk bestellen via onze secretaris. Als ook dit niet goed gaat, 
dan graag even een belletje. 
 
Nieuwe website 
Op 1 april is de nieuwe website de lucht in gegaan. Jeen, René en Jet hebben daar hard aan gewerkt 
en het resultaat mag er zijn: overzichtelijk, helder en vooral eenvoudig in het gebruik. Alle drie 
bedankt, we gaan er elke dag van genieten! 
 
Natuurlijk wil ik ook graag Robert bedanken die de afgelopen jaren de site voortreffelijk heeft opge-
bouwd en onderhouden. Dankzij hem hebben wij als 85 jarige gewoon aan alle moderne techniek 
mee kunnen doen. BEDANKT !! 
 
Selecties 
H1S heeft het niet gered in de nacompetitie. De laatste wedstrijd tegen HARO ging evenals de 
wedstrijd tegen Swift verloren en dat betekent rechtstreekse degradatie naar de 1e divisie. Natuurlijk 
is dat even ongelofelijk balen, maar betekent ook dat we volgend jaar weer een stukje kunnen 
groeien, kunnen gaan voor het kampioenschap om daarna sterker aan het zware karwei dat ere-
divisie heet te beginnen. Mannen, we gaan er gewoon weer voor! 
HS2 redde het in de laatste wedstrijd net wel om in haar divisie te blijven. Zij wonnen, Hercules deed 
haar plicht en dan blijf je er dus gewoon in. Volgend jaar graag een tikje minder spannend! 
 
De DS doen het goed in de nacompetitie, zullen geen kampioen worden, maar tanken zelfvertrouwen 
voor de halve finale van de beker 10 april, 20.30uur  aan de Laan van Poot. Tegenstander: Dalfsen! 
Als team wordt er de laatste weken hard gevochten voor elk punt, met Talisa als motor binnen de 
lijnen zijn we een geduchte tegenstander voor iedereen. Wij denken dat  ‘nothing is impossible’… als 
we gewoon allemaal de DS komen aanmoedigen wordt alles mogelijk !! (let op het is beker, dus 
iedereen moet betalen om binnen te komen). 
 
 
 



Jeugd 
De mannen A1 moeten een beslissingswedstrijd spelen om het kampioenschap af te dwingen. Deze 
wordt a.s. weekend op neutraal terrein gespeeld worden. Neso, Marco en mannen A: heel veel suc6 
!! De week erna staat dan het grote werk op de agenda: het Nederlands kampioenschap. Hou de site 
in de gaten voor de plaats waar en het tijdstip waarop gespeeld gaat worden. 
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter) 
 
Redactie 
Kopij voor de eerstvolgende Helleen kun je aanleveren tot maandagavond  23 april  a.s. 20.00  
uur via het emailadres: helleen@hvhellas.nl.  
 
Steun de Heren B1 naar Duitsland 
Wij gaan naar een toernooi in Duitsland (Verl). Zoals julie gemerkt hebben zijn we al wat keren bezig 
geweest om geld op te halen, maar dit is nog lang niet genoeg. Daarom is onze volgende stap om 
auto’s te wassen. Dus kan uw auto,fiets,scooter of motor een opfrisbeurt gebruiken kom dan op 
zondag 15 april naar de Laan v. Poot.  Alles even op een rijtje: 
 

- Wanneer? Zondag 15 april 

- Waar? Laan van Poot 

- Tijd: 11:15 – 15:00 uur 

- Kosten: auto 5 euro, fiets/brommer/scooter 2 euro. 

Tot dan!!!! 

 

Ook zijn we nog van plan om op Koninginnedag spullen te gaan verkopen. Dus heeft u spullen waar u 

van af wilt en die wij nog kunnen verkopen, mail dan naar hellasHBJ1@hotmail.com   alvast bedankt!! 

Groeten HBJ1 

 
Alp d’Huez 
Beste Hellenen, 
Op 6 juni zal ik samen met mijn moeder de Alp d’ Huez gaan beklimmen.  
Dit gaan we doen om de strijd met kanker aan te gaan onder het motto opgeven is geen optie! 
 
Hierbij willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het KWF om ooit op een dag te kunnen zeggen, 
kanker is te genezen!! Wilt u mij hierin steunen klik dan op deze link:  
 
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/jolandaboks/jolanda-boks/actie.aspx  
Groetjes, Jolanda Boks 
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Meld je aan voor Jazzin’ The Hague 2012 
 

Er wordt dit jaar een nieuw jazzfestival in Den Haag georganiseerd in het World Forum Theater: Jazzin’ 

The Hague.  

 

Hellas is wederom van de partij om de toiletten te bemensen op de oude vertrouwde locatie, met een 

nieuw evenementenbureau als organisator (bekend van Beatstad en Parktheater). 

 

Jazzin’The Hague vindt plaats op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni. 

We doen een beroep op alle leden, vrienden en familie om een dusdanig aantal vrijwilligers op de been te 

krijgen dat we elkaar voldoende kunnen aflossen en tussen de bedrijven door nog volop van de muziek 

kunnen genieten. 

 

Hellas kan extra inkomsten goed gebruiken, dus geef je bij ons op met vermelding van de dag(en) dat je 

aanwezig kan zijn. 

 

Groeten, 

Martin en Désirée 

 
Martin Potma 

Tel: 06-29254548 

E-mail: martin.potma@tiscali.nl 

 

Désirée Hendriks 

Tel: 06-16016534 

E-mail : boudendesi@casema.nl 

 

 

Het programma van Jazzin The Hague is te vinden op: http://www.jazzinthehague.nl 

Meer is te vinden op : http://www.atevents.nl/nieuwe-website 
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